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CĂTRE: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului  

Serviciul Autorizare  si Documentatii Urbanism  

Arhitect Șef al Sectorului 2 a Municipiului București 

ADRESA: 

Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Municipiul București 

 

 

SPRE ȘTIINTA/IN ATENTIA: 

dlui. Andrei Petru Gaita 

 

REFERITOR: 

"P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 2, BUCUREȘTI " - FAZA – INFORMAREA POPULATIEI – sesizări cetățeni 

Sesizare înregistrată registratura  P.M.B. – nr inregistrare  64262/ 03.05.2019 

 

 

Subscrisa URBE 2OOO S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în B-dul Unirii nr. 66,  

Bl. K3, Sc.1, Et.1, Ap.3, Sector 3, Bucuresti, în calitate de proiectant al documentației  

PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 2, formulăm prezenta  

 

ADRESĂ 

 

Prin care răspundem sesizării înaintate către Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism din cadrul  

Municipiului București, spre știința Primăriei Municipiului București, formulată de către dl. Andrei 

Petru Gaita conform adresei inregistrate sub numarul 64262/ 03.05.2019 la registratura Primăriei 

Sectorului 2. 

 

În etapa următoare a reglementărilor urbanistice propuse spre avizare în documentația de 

urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 2 din Municipiul București, se vor lua în considerare și vor 

fi analizate toate elementele menționate în cadrul sesizării cu nr. 64262/ 03.05.2019. 

 

Conform adresei cu nr. 64262/ 03.05.2019 va comunicam urmatoarele aspecte: 

 

Terenurile situate în Strada Icoanei nr 100-104 și nr 106 sunt încadrate astfel: 
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Extras din încadrare in ANCPI, imobile E-terra 

 

Terenul este încadrat conform PUG Municipiul București în UTR M3 -  subzona mixtă cu clădiri 

având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri.; 

 
Extras din PUG Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr 269/2000 

 

Terenul este încadrat conform PUZ Sectorul 2 aprobat prin HCL nr 99/2003, în prezent expirat, 

în UTR L1a -  locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor 

de protecţie; 
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Extras din PUZ Sectorul 2, aprobat prin HCL nr 99/2003, în prezent expirat 

 

Urmare a suprafetei terenurilor de referinta pentru care s-a introdus solicitarea, dar si a 

adiacentei fata de intersectia unor strazi, corelate cu frontul posterior existent de asemenea in M, 

terenul este încadrat conform PUZ Sectorul 2, aflat în etapa de avizare, în UTR M -  zonă mixtă, 

impreuna cu parcelarul tip insular din care este parte componenta. 

 
Extras din PUZ Sector 2, aflat in faza Informarea Populatiei, Faza a III-a 
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Avand in vedere cele prezentate mai sus, va aducem la cunostinta că reglementarile 

urbanistice finale se vor stabili în urma avizării proiectului P.U.Z. la instituțiile abilitate în acest sens, și 

dezbatute în cadrul Comisiei Tehnice de Circulații, Comisiei de Mediu, cat și a Comisiei Tehnice de 

Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, ce sunt obligatorii în cadrul procedurii de avizare 

a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului București.  

 

 

 

 

Cu deosebita consideratie ,  


